
 

 

 تجارت شکوفا  

   ۱۴۰۰اسفند    ۱۷

 

جوان در دوران همه ی شبکهزن کارآفرین  داد. با کسب گیر را تشکیل  از زنان روستایی  طبیعت ای  این  وکار  ش  و در حال گسیر محور 

پیدا دست  به درآمدی پایدار  جوان، زنان روستایی   اند.  کرده  کارآفرین 

 

 

 

وع کسب  از شر زهرا مقانیک،  چهار  سال  بود که همه  ۳۵وکار  ازنا، گذشته  اهل  ی کووید  ساله  ر بسیاری  ۱۹گیر او وارد کرد.   ضر به 

استان لرستان، ییک از استان بود که به شدت با همهزادگاهش،  ی آسیب دیده بود. بسیاری از تجارتهایی   بنگاهگیر
ً
های  ها، مخصوصا

یا کسب  یماقتصادی کوچک   توسط زنان اداره 
ً
 که عمدتا

ی
خانیک تعدیل یا تعطیل شدند.  وکارهای   شدند 

باورش که کشاورزان نسلازنا ر  زمیر به  دشتر که  جاًبلق قرار گرفته است.  لرستان است که در دشت  استان  از شهرهای  های  ، ییک 

و اصالح نباتات در سال  متمادی در آن مشغول کار بوده مشهور است. بعد از اتمام دوره کارشنایس در کشاورزی  ، زهرا به  ۱۳۸۸اند 

به   جهاد کشعنوان پیمانکار  ر حال، نهال اداره  خود کمک کند. در عیر بر محصوالت  تا به کشاورزان محیل در نظارت  پیوست    اورزی 

ر جوامع محیل توزی    ع یمو قلمه )مثل قلمه گل برای آنمحّمدی( بیر ، کارشنایس  ۱۳۹۳ها باشد. زهرا در سال کرد تا منبع درآمد دیگری 

خود را در مهندیس صنایع غذایی دریافت کرد و تصمیم  راهارشد   اندازی کند.  گرفت تجارت کوچیک 



 

 

وع کرد تا در فصل گل خود را با خانم روستایی شر ی کمکآوری، ، َپر کردن و گالبمحّمدی به او در جمعزهرا کار   کنند.  گیر

ر بسیار  شد این کاشد که باعث یمکیلو محصول تولید یم  ۱۰روز کار فقط   ۳تا  ۱ماه در سال است. بعد از  ۱محّمدی فقط  فصل گل

و کمطاقت  ش کسب فرسا  برای گسیر باشد.  یس  بازده  تا دسیر ازنا منتقل کند  روستا به شهر  را از  تا کارگاهش  زهرا تصمیم گرفت  وکار، 

ی باشد.  به مشیر داشته  بویم بودند  غیر  گردشگران 
ً
ی که عمدتا بیشیر  های 

ابتدای کارش در سال   زن  ۱۳۸۸در همان  صندوق اعتبارات  اداره  زهرا به عضویت  جهاد کشاورزی  وزارت  روستایی که تحت نظر  ان 

»پاسخگویی شی    ع اقتصادییم ابتکارعمل  به کووید  شود درآمده بود. برنامه توسعه ملل متحد  در    ۱۳۹۸را در سال    «۱۹اجتمایع 

این ادار  آغاز کرد. زهرا از طریق  استان  جهاد کشاورزی  ه در ازنا مطلع شده بود که  سه استان کشور از جمله لرستان با همکاری اداره 

خرد، کوچک و متوسیط که بخاطر همهاین ابتکارعمل از بنگاه اقتصادی  آسیب دیدههای  ی  یم کند. کسب گیر حمایت  ر  اند  او نیر وکار 

طرح انتخاب شد. برریس و سپس به عنوان ییک از بهره  مندان 

 

به کووید  در قالب »پاسخگویی شی    ع اقتصادی کن که با حمایت مایل دولت و مردم ژاپن خریداری  تگاه خشک، یک دس«۱۹اجتمایع 

زهرا اهدا شد. با این خشک تولید کارگاه به شعت  شده بود به کارگاه  زهرا حاال یم  ۱۰کن،  روزانه  برابر شد، کارگاه  کیلو    ۱۰۰توانست 

بیشیر شود،محّمدی خشک کند. زهرا یمگل تنوع محصول کارگاه  و گوید »برای اینکه   هم خریدم«. تیم   سیب 
ی

به و کدو حلوایی محیل

یا تنها نان  ۴او حاال   روستایی که  زنان  برای   
بیشیر اشتغال  افزایشر که به معتر  خانوابرابر شده بود،  یا از  بودند  خانواده  های  دهآور 

یمبسیا کم داشتند. آمدند محسوب یمدرآمد  تمایم این زنان حاال رایه برای کسب درآمد بیشیر     شدند. 



 

 

بهداشتر  زهرا یم ایط غیر را به آنچه در شر بدون افزودیر و نگهدارنده فرآوری شده باشند  گوید مردم محصوالیر که به صورت ارگانیک 

یو در هوای آزاد خشک شده باشد ترجیح یم ر دلیل، مشیر به همیر پیدا کردهدهد.  ر افزایش  زهرا نیر  اند.  های 

ق یم
ّ
خّل به کووید شی    ع اقتصادیپاسخگویی »  گوید: این کارآفرین  را   ۱۹  اجتمایع  بود. هم به من کمک کرد تا کارم  ما نور امید  برای 

زمایر که بسیاری کارگاه و در  باشند  داشته  پایدار  روستایی که درآمدی  زنان  برای   شد 
هم فرصتر بدهم  ش  تعطیل شدهگسیر اند  ها 

، بارها و بارها از خانم ر بودن کنند. بیشیر از همه چیر شان  ام که با آمدن به کارگاه روحیهیدهکنند شنهایی که اینجا کار یماحساس مفید 

امتر  برایشان فضای  ر کسب درآمد یمبهیر شده است. کارگاه  ت کنند«.  ست که در عیر معاشر با یکدیگر   توانند 

جمع  ۴۰در حال حاضر   برای  یمآوری گیاهان دارویی بویم از اطراف با زهرا در این تجارت طبیعت زن روستایی  کنند.  محور همکاری 

ر که  ز   ۱۰ و بسته  ۵ن نیر در محل کارگاه مشغول خشک کردن  ازنا هستند  اطراف  اهل روستاهای  و میوهنفرشان  های  بندی گیاهان 

 فرآوری شده برای فروش هستند.  

ش دهد و مراحل فرآوری او با وام بانیک برای کارگاهش دستگاهقصد توقف ندارد.   ویل زهرا را باز هم گسیر ی گرفته تا کارش  بیشیر   های 

راه دنبال  ر  او همچنیر آسانیر کند.  زنان  برای  بازاریای  را   کردن 
بهیر برای  زهرا هایی  از  متحد  ملل  توسعه  برنامه  حمایت  است.  شان 

با سام همکاری  قالب  در  است.  بوده  شهری  بازار  او به  متصل کردن کار  ر شامل   همچنیر
ر
صاحب کافهکاف ز،  هروسیر زنجیر ای،  های 

تولید کرده  ای که زناننوش میوهدم ییک کافه موجود است.  لرستان  ر خرید در فضای فیر و هم برای  هم در منوی کافه اضافه شده  اند 

»االن که محصوالتمان خارج از لرستان هم به فروش یمزهرا یم پیدا کردهگوید  ی  یمرود اعتماد به نفس بیشیر این به ما امید  دهد  ایم. 

یم ما کمک  به  حال  ر  عیر تا برایو در  برنامه  کند  آینده  یمسال  ر اضافه  او همچنیر باشیم«.  داشته  ی  بهیر به دریافت  ریزی  کند که 

برنامه توسعه ملل متحد برای آموزش امیدوار هستند.  »حمایت   »  های عمیل بازاریای 

 

*** 

به کوو حمایت  ملل برای پاسخگویی  برنامه توسعه ملل متحد ییک از سه محور اصیل سازمان  اجتمایع  اقتصادی  در    ۱۹ید  های 

ابتکارعمل »پاسخگویی شی    ع اقتصادیسطح جهان است.   از دستاوردهای   
به کووید  برای اطالع بیشیر اینجا را ۱۹اجتمایع   »
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